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Despre Enterprise Europe Network
Enterprise Europe Network este o inițiativă a
Comisiei Europene, fiind cea mai vastă rețea care
sprijină întreprinderile la nivel mondial, prin cele peste
600 de centre găzduite în organizații de sprijinire a
mediului de afaceri, institute de cercetare, universități,
centre tehnologice, agenții de dezvoltare etc, din 60
țări, finanțată prin programul COSME (2014-2020).
Detalii: een.ec.europa.eu. Rețeaua Enterprise Europe
Network este prezentă în Macroregiunea 2
(Regiunile Nord-Est și Sud-Est), prin intermediul
Consorțiului ERBSN (Eastern Romanian Business Support Network) format din 6 parteneri.
Centrul Enterprise Europe Network Iași, găzduit de Parcul Științific și Tehnologic „Tehnopolis” Iași,
oferă o gamă largă de servicii gratuite pentru clienți din județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași,
Bacău și Vaslui.
❖ Internaționalizare
Prin completarea unei expresii de interes, putem facilita accesul la baza de date Enterprise Europe
Network, care conține peste 10.000 de profiluri (cereri și oferte de produse/tehnologii și servicii) ale
companiilor din aria de acoperire a Rețelei Enterprise Europe sau puteți beneficia de promovarea
ofertei dumneavoastră, prin completarea unui formular descriptiv (profil) și înscrierea acestuia în baza
de date Enterprise Europe Network,
❖ Organizare misiuni economice și de brokeraje (parteneriate de afaceri)
Asistență pentru companiile interesate să participe la evenimente de brokeraj sau misiuni economice
organizate periodic la nivelul rețelei pe diverse domenii de activitate
❖ Accesare fonduri europene
Informații despre surse de finanțare disponibile la nivel regional, național sau european, în regim helpdesk; sprijin pentru identificarea de parteneri pentru proiecte de inovare-cercetare-dezvoltare.
❖ Informații legislație, politici europene, consultări publice europene

Informații privind legislația și politicile europene relevante pentru diferite categorii de societăți
comerciale sau sectoare economice de activitate, implicăm reprezentanții mediului de afaceri local în
procesul de policy-making, prin transmiterea de feedback către Comisia Europeană și monitorizarea
implementării politicilor UE, cu ocazia consultărilor publice europene.
❖ Servicii de informare și sign-posting în sprijinul inovării
❖ Detalii suplimentare: http://www.enterprise-europe-erbsn.ro

Informații europene
Fond de 250 milioane de dolari pentru startup-uri europene,
de la un investitor în Prezi

Startup-urile IT europene vor putea obține noi finanțări de capital de risc de la un fond de investiții
de 250 de milioane de dolari, lansat recent de o
companie de venture capital daneză, care a investit,
printre altele, și în startupul ungar Prezi.
Fondată în anul 2007, firma de investiții Heartcore
Capital s-a concentrat pe startup-uri IT europene și
americane, din zona de servicii pentru consumatori.
Firma spune că va folosi 200 de milioane de dolari
din noul său fond pentru a acorda unor startup-uri
IT runde pre-seed, seed și de serie A (de la sute de
mii de dolari la milioane de dolari). 50 de milioane
de dolari vor fi folosiți pentru a finanța companii
mai dezvoltate, aflate deja în portofoliul său.
Sursă: https://bit.ly/3l3FO0N
Sursă foto: https://www.pexels.com/

* * * ---------------------- * * *
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315 milioane euro pentru digitalizarea IMM-urilor
(PNRR aprobat de Comisia Europeană)

Microîntreprinderile și firmele mici și
mijlocii din România vor putea accesa fonduri europene în valoare
totală de 315 milioane de euro pentru calculatoare și alte investiții în
digitalizare, potrivit Planului Național de Redresare și Reziliență
(PNRR), aprobat de Comisia Europeană.
În documentul de lucru al funcționarilor de la Comisia Europeană, găsim, în cadrul PNRR:
(i)
scheme de ajutor pentru sectorul privat, privind digitalizarea IMM - 315 milioane EUR și
(ii)
(ii) instrumente financiare pentru sectorul privat, privind digitalizarea IMM 50 milioane EUR. De precizat că la schemele de ajutor, vorbim despre fonduri
nerambursabile, în timp ce la instrumentele financiare este vorba despre garanții europene la credite bancare pentru firmele mici și mijlocii.
Banii prevăzuți în PNRR sunt mai mulți decât cei promiși anul trecut, dar mai durează
până vor intra.
Sursă: https://bit.ly/3uzhYNC
Sursă foto: https://www.pexels.com/

* * * ---------------------- * * *
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România - locul 2 în rândul țărilor în care
pandemia a afectat angajarea tinerilor NEET

Datele Eurostat arată că România se clasa pe
locul 2 în rândul țărilor în care pandemia a
afectat capacitatea de angajare a tinerilor
#NEET – persoane neangajate cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani – la începutul lui
2021. Rata șomajului NEET în România a crescut cu 5,3% față de ultimul semestru din 2019.
Pe primul loc în acest clasament al creșterii cauzate de pandemie a șomajului NEET se clasează Letonia, cu 6,9%. După România, se
află Cipru - 3,3% și Grecia - 3,2%. Media europeană este de 1,3%. Rata e mai ridicată în
rândul fetelor din această categorie de vârstă, în special în statele din Europa de Est
(Bulgaria, România, Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia) și Italia.
"În același timp, în mod previzibil, a crescut și riscul de sărăcie și excluziune socială pentru
această categorie. Ei sunt cei care, spun unii, «ar trebui să ne plătească pensiile» ... În
Parlamentul European, noi am făcut și continuăm să creăm toate pârghiile necesare statelor membre. Bani sunt, proiecte sunt, totul e să fie și voință politică și capacitate tehnică
în țară, mai precis în Guvern. Este rușinos să lăsăm în urmă doar scandaluri, măsuri
incoerente și pe repede înainte care nu țin cont de viitorul tinerilor pe termen lung",
spune Dragoș Pâslaru, coordonator din partea Grupului Renew Europe în Comisia de
Ocupare a Forței de Muncă și Afaceri Sociale a Parlamentului European (EMPL).

Sursă: https://bit.ly/3mmNfQo
Sursă foto: https://www.pexels.com/

* * * ---------------------- * * *
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Comisia Europeană a lansat cinci noi misiuni ale UE

Comisia Europeană a lansat cinci noi misiuni ale UE, o modalitate nouă și
inovatoare de a lucra împreună și de a
îmbunătăți viața oamenilor din Europa și
din afara acesteia. Misiunile UE își propun să abordeze marile provocări în
materie de sănătate, climă și mediu și să
atingă obiective ambițioase și motivaționale în aceste domenii.
O noutate a programului Orizont Europa și, de asemenea, un concept original în politica UE, care reunește mai multe servicii ale Comisiei sub autoritatea a nouă membri ai
colegiului, misiunile vor sprijini cercetarea pentru a realiza principalele priorități ale Comisiei și pentru a găsi răspunsuri la unele dintre cele mai mari provocări cu care ne
confruntăm astăzi: combaterea cancerului, adaptarea la schimbările climatice, protejarea oceanelor, mărilor și apelor, locuirea în orașe mai verzi și asigurarea unui sol sănătos
și a unei alimentații sănătoase. Acestea reprezintă un nou instrument care include un
set de acțiuni, cum ar fi proiecte de cercetare și inovare, măsuri de politică și inițiative
legislative, pentru a atinge obiective concrete cu impact societal major și într-un termen prestabilit.
Potrivit unui comunicat al instituției, cinci misiuni vor urmări să ofere soluții la principalele provocări globale până în 2030: (i) Adaptarea la schimbările climatice: sprijinirea
a cel puțin 150 de regiuni și comunități europene pentru ca acestea să devină reziliente
la efectele schimbărilor climatice până în 2030; (ii) Cancerul: colaborarea cu Planul european de combatere a cancerului pentru a îmbunătăți viața a peste 3 milioane de
persoane până în 2030 prin prevenire, tratament și soluții pentru a trăi mai mult și mai
bine; (iii) Refacerea oceanelor și a apelor noastre până în 2030; (iv) 100 de orașe inteligente și neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2030; (v) Un
pact al solului pentru Europa: 100 de „laboratoare vii” și „faruri” care să conducă tranziția către soluri sănătoase până în 2030.
Misiunile își au originea în programul Orizont Europa, dar implementarea misiunii va
depăși cu mult cercetarea și inovarea pentru a dezvolta noi soluții și a îmbunătăți viața
europenilor. Noutatea și valoarea lor adăugată funcționează ca un portofoliu de acțiuni
care implică diferite instrumente, modele de afaceri și investiții publice și private la
nivelul UE, național, regional și local. Pentru ca misiunile să aibă succes, sprijinul din
partea altor programe europene și naționale va fi esențial. Fiecare misiune va avea un
calendar și un buget specific, adaptate la provocările și la planul lor de implementare.
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Misiunile UE se vor afla în legătură directă cu cetățenii, implicându-i în conceperea,
implementarea și monitorizarea lor. Statele membre, regiunile și o gamă largă de părți
interesate din sectorul public și privat se vor implica pentru a contribui la asigurarea
unor rezultate durabile pentru toți cetățenii UE.
Misiunile sprijină prioritățile Comisiei, cum ar fi Pactul verde european, O Europă pregătită pentru era digitală, Planul european privind combaterea cancerului, O economie
în serviciul cetățenilor și Noul Bauhaus european.

Sursă: https://bit.ly/3B68AUo
Sursă foto: https://bit.ly/3Fe2QKt

* * * ---------------------- * * *

Parlamentul adoptă programul InvestEU
pentru investiții strategice și inovatoare

Eurodeputații au votat marți noul program InvestEU. El va mobiliza investiții publice și
private și va garanta un acces simplificat la finanțare.
Parlamentul a aprobat acordul provizoriu la
care a ajuns cu Consiliul cu 496 voturi pentru,
57 împotrivă si 144 abțineri.
Cu 26 de miliarde EUR rezervate în bugetul UE ca garanție, se preconizează că InvestEU
va mobiliza 400 de miliarde EUR pentru a fi investite în întreaga Uniune Europeană
pentru perioada 2021 ‑ 2027. Noul program face parte din pachetul de redresare Next
Generation EU în valoare de 750 de miliarde EUR și va stimula o serie de investiții strategice, durabile și inovatoare. De asemenea, el va remedia disfuncționalitățile pieței și
situațiile de investiții sub nivelul optim și va reduce deficitul în materie de investiții în
sectoarele vizate.
InvestEU susține investițiile strategice în fabricarea în UE de produse farmaceutice, dispozitive și materiale medicale (extrem de necesare în plină pandemie), precum și în
producția de tehnologii ale informației și comunicațiilor, componente și dispozitive.
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Acesta va finanța și o serie de proiecte durabile care pot demonstra că au un impact
pozitiv asupra mediului, climei și societății. Proiectele respective vor trebui să respecte
principiul conform căruia trebuie să se desfășoare „fără prejudicii majore”, adică nu pot
avea efecte negative asupra obiectivelor de mediu și sociale ale Uniunii Europene.
În plus, eurodeputații s-au asigurat că InvestEU contribuie la realizarea obiectivului de
a investi cel puțin 30% din fondurile europene în obiectivele privind clima până în 2027
și că susține IMM-urile care au fost afectate în mod negativ de pandemie și care se află
în pericol de faliment.
Investițiile suplimentare în întreaga Uniune Europeană sunt estimate la aproximativ 400
de miliarde EUR, iar garanțiile UE vor fi alocate următoarelor obiective de politică:
➢ infrastructură durabilă: aproximativ 38%;
➢ cercetare, inovare și digitalizare: 25%;
➢ IMM-uri: aproximativ 26%;
➢ investiții sociale și competențe: aproximativ 11%.
În plus, Fondului European de Investiții (FEI), care va contribui la punerea în aplicare a
programului InvestEU, i se vor aloca fonduri suplimentare în valoare de 375 de milioane
EUR.
José Manuel Fernandes (PPE, Portugalia), raportorul Comisiei pentru bugete, a declarat
în timpul dezbaterii de marți: „UE are nevoie de investiții publice și private pentru a
deveni mai competitivă, mai productivă și pentru a stimula coeziunea teritorială. Investițiile UE aduc fonduri suplimentare pentru a transforma proiecte care altminteri nu ar
vedea lumina zilei în realitate. Sectoarele noastre strategice, cum ar fi produsele farmaceutice, ar trebui să fie independente. Trebuie să ajutăm regiunile care au avut cel mai
mult de suferit, iar cetățenii UE merită investiții și locuri de muncă de înaltă calitate.”
Irene Tinagli (S&D, Italia), negociatoarea Comisiei pentru afaceri economice și monetare, a adăugat: „Am reorientat mai multe fonduri pentru a îndeplini obiectivele de
mediu, pentru a sprijini IMM-urile, care au suferit din cauza pandemiei, și am reușit să
plasăm InvestEU în centrul planului Next Generation EU. Întrucât InvestEU ne va ajuta,
de asemenea, să ne redresăm în urma pandemiei, am creat sinergii cu Mecanismul de
redresare și reziliență, permițând statelor membre să pună în aplicare o parte din planurile lor prin intermediul InvestEU.”
Sursă: https://bit.ly/3B68AUo
Sursă foto: https://bit.ly/3Fe2QKt

* * * ---------------------- * * *

Page 7 of 22

CE aprobă resurse suplimentare de 2 miliarde de euro
pentru România, Italia, Spania și Luxemburg
Comisia Europeană a anunțat luni acordarea
unor resurse suplimentare în valoare totală de
două miliarde de euro Italiei, Spaniei, Luxemburgului și României ca urmare a modificării
unor programe operaționale (PO).
Comisia a acordat două miliarde de euro Italiei, Spaniei, Luxemburgului și României ca
urmare a modificării unor programe operaționale (PO) astfel:
➢ două din Fondul european de dezvoltare regională,
➢ unul din Fondul social european (FSE),
➢ unul din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane,
din cadrul Asistenței de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei (REACTEU).
În România se vor investi 56 milioane de euro pentru a se oferi sprijin material grupurilor defavorizate, cum ar fi mese calde, asistență acordată copiilor defavorizați sub
formă de materiale școlare, iar mamelor defavorizate sub formă de pachete esențiale
pentru nou-născuți.
REACT-EU face parte din NextGenerationEU și adaugă o finanțare suplimentară de 50,6
miliarde de euro (în prețuri curente) programelor din cadrul politicii de coeziune în
cursul anilor 2021 și 2022.

Sursa: euractiv.ro

* * * ---------------------- * * *
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Afaceri.ro a mers în Dallas iar AMD vine acum la Iași!
Eveniment deosebit pentru România și pentru Iași.
Una dintre cele mai mari companii din lume în domeniul hardware Advanced Micro Devices (AMD)
va deschide în curând un nou centru de design
tehnologic în Iași.
Decizia a fost pusă în aplicare prin achiziția uneia
dintre companiile românești prezente la Misiunea
Economică Afaceri.ro Texas 2018 organizate de Arhipelago. Reamintim că în urmă cu 3
ani, Afaceri.ro a organizat o misiune economică în Texas în cadrul căreia delegația ieșeană a efectuat mai multe întâlniri și vizite de explorare comercială în Houston, Austin
și Dallas.
Managerul companiei Silicon Service dl. Ilan Aviv care a coordonat întregul proces a
afirmat că această idee i-a apărut atunci când s-a aflat în Texas împreună cu delegația
din Iași. Cităm: „Semințele acestei mișcări au fost plantate când eram cu Afaceri.ro în
Austin”.
Directorul executiv Afaceri.ro, dl. Marius Alexa, a salutat decizia Advanced Micro Devices (AMD) de a-și extinde activitatea în Iași și s-a arătat încântat de contribuția pe care
a adus-o Afaceri.ro la bazele acestui parteneriat: „Salutăm anunțul oficial al AMD (SUA)
privind decizia de a deschide un nou centru de design tehnologic în România la Iași prin
achiziția uneia dintre companiile prezente în delegația ieșeană. Acest fapt demonstrează
cât de importante sunt investițiile în explorarea de noi piețe, întâlnirile externe și comunicarea adecvată pentru reușita tranzacțiilor investiționale. Suntem deosebit de încântați
când semințele viitoarelor colaborări și succese ale clienților și partenerilor Afaceri.ro sunt
puse în contextul eforturilor noastre de a încuraja internaționalizarea companiilor românești prin conferințe, bootcamp-uri și misiuni economice internaționale.”
Afaceri.ro este un program de conferințe, misiuni economice și tabere de instruire în
afaceri, gândite să îmbine educația cu explorarea, care sunt derulate cu scopul de a
ajuta antreprenorii din companiile românești să se dezvolte și să devină mai competitivi, oferindu-le participanților oportunități de a explora piețe externe, culturi diferite,
abordări diverse și de a forma legături ce se pot transforma în potențiale afaceri profitabile.
Sursa: comunicat de presă Afaceri.ro
Sursa foto: capital.com
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Consultări publice europene
Consultare publică europeană cu privire la plățile întârziate

Plățile întârziate sunt o problemă pentru multe IMM-uri
și promovarea unei culturi de plată responsabile în UE
este un element cheie al politicilor Comisiei Europene
pentru îmbunătățirea mediului de afaceri.
Prin urmare, Comisia Europeană a lansat o consultare a
grupului de IMM-uri care va oferi sprijin pentru un „studiu
privind construirea unei culturi de plată responsabile în UE: Îmbunătățirea eficacității
Directivei privind plățile întârziate (2011/7 / UE)”. Acest studiu lansat de Comisia Europeană - DG GROW, este destinat identificării măsurilor de prevenire a plăților întârziate
și de atenuare a efectelor acestora.
Consultarea este valabilă până pe 15 octombrie 2021 și este destinată colectării de
informații cu privire la patru aspecte, și anume:
1.
principalele caracteristici ale condițiilor de plată adoptate de întreprinderi;
2.
experiența întreprinderilor cu practici de plată neloiale;
3.
gestionarea de către întreprinderi a litigiilor privind întârzierile de plată;
4.
opiniile întreprinderilor cu privire la posibile măsuri politice de combatere a
plăților întârziate.
Consultarea se adresează întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) active în toate sectoarele. Cu toate acestea, se concentrează doar pe condițiile de plată în tranzacțiile
între companii (B2B). În consecință, comercianții cu amănuntul, precum și întreprinderile care lucrează în principal direct cu consumatorii și / sau cu administrațiile publice
sunt excluși de la consultare.
Versiunea în limba engleză a acestui chestionar o puteți găsi accesând link-ul:
https://bit.ly/3Db718e .

Sursa: Comisia Europeană
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Evenimente din Rețeaua Enterprise Europe
Network
Creative Industry Zone 2021 |ediție virtuală|
25 – 26 octombrie 2021

Creative Industry Zone 2021 este un eveniment de matchmaking pentru designeri,
companii de tehnologie, firme tradiționale, clustere, institute de cercetare & dezvoltare
și alte entități care reprezintă sau sunt implicate în industriile creative. În afară de întâlnirile de afaceri bilaterale virtuale care oferă posibilitatea de a genera noi contacte de
afaceri și de a stimula inovația, evenimentul va acoperi prezentări tematice incluzând
IPR, oportunități de finanțare și aspecte tehnice ale cooperării dintre designeri și producătorii industriali.
Subiecte abordate:
⚜️ publicitate și marketing;
⚜️ arhitectură și meșteșuguri;
⚜️ design - produse, grafică și design de modă;
⚜️ film, TV, video, radio și fotografie;
⚜️ TIC, software, aplicații mobile și jocuri pe computer ;
⚜️ publicistică;
⚜️ muzee, galerii și biblioteci;
⚜️ muzică, spectacole și arte vizuale;
⚜️ design durabil și economie circulară.
Cum puteți beneficia de acest eveniment?
🔱 prezentați produsele, proiectele, serviciile sau nevoile afacerii dumneavoastră participanților din cadrul evenimentului;
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🔱 dobândiți noi informații prin prezentările interesante ce le puteți vedea;
🔱 inițiați / participați la întâlniri programate 1: 1 ;
🔱 întâlniți potențiali clienți noi și noi contacte într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor și al timpului;
🔱 rămâneți cu un pas înaintea concurenților dvs., fiind văzuți și prezenți vizibil la eveniment.
Acest eveniment va fi 𝐯𝐢𝐫𝐭𝐮𝐚𝐥. Prin intermediul Enterprise Europe Network evenimentul
este cu 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭ă.
Î𝐧𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐫𝐞: https://ciz2021.b2match.io/
Termen limită de înscriere: până pe 25 octombrie 2021.
🤗 Contact: een@tehnopol-is.ro.
* * * ---------------------- * * *
Transformă contacte în contracte |eveniment virtual B2B|
01 – 05 noiembrie 2021

🗝 Întâlniți parteneri din toată lumea și stabiliți parteneriate și alianțe strategice! 🗝
Enterprise Europe Network invită întreprinderile mari, IMM-uri, universitățile, instituțiile
de cercetare și dezvoltare, start-up-urile, clusterele, asociațiile / agențiile / organizațiile
publice și private să participe la evenimentul „Transformarea contactelor în contracte”.
Acesta este un eveniment de potrivire online care vă va ajuta să realizați sau să restabiliți cooperarea cu partenerii internaționali de afaceri, tehnologie și cercetare.
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Subiecte abordate:
🔗 ICT & software & servicii digitale;
🔗 medicină, servicii de sănătate și industria farma;
🔗 mobilă;
🔗 produse alimentare și băuturi;
🔗 industria prelucrătoare.
🎯 Întâlnirile bilaterale de 20 de minute sunt programate în funcție de disponibilitatea,
interesele și obiectivele fiecărui participant.
De ce să participați?
✏️ faceți cunoștință cu parteneri internaționali potriviți în întâlnirile 1-1 prestabilite;
✏️ realizați noi contacte și contracte transfrontaliere;
✏️ găsiți noi parteneri de afaceri / tehnologie / cercetare;
✏️ vă prezentați soluțiile inovatoare;
✏️ aflați care sunt cele mai noi soluții tehnologice;
✏️ vă extindeți rețeaua de cunoștințe și rămâneți conectat la aceasta.
➡ Pentru a beneficia de acest evenimentB2B:
✔ pregătiți-vă din timp o descriere detaliată a organizației dumneavoastră pentru a
putea oferi celorlalți participanți informații satisfăcătoare despre compania, instituția
dvs. etc.
✔ completați secțiunea „Oportunități Marketplace” când vă realizați profilul de business pe platformă. Acest lucru vă oferă posibilitatea de a publica și prezenta produsele,
proiectele, serviciile sau afacerea dvs.
✔ inițiați și organizați întâlniri 1: 1 planificate.
💶 Acest eveniment va fi 𝐯𝐢𝐫𝐭𝐮𝐚𝐥. Prin intermediul Enterprise Europe Network evenimentul este cu 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭ă.
📝 Î𝐧𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐫𝐞: https://turning-contacts-into-contracts.b2match.io/
⏰ Termen limită de înscriere: până pe 2 noiembrie 2021.
🤗 Contact: een@tehnopol-is.ro.

* * * ---------------------- * * *
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𝐇𝐲𝐠𝐢𝐞𝐧𝐚𝐥𝐢𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟏 (online și onsite Madrid)
09 - 10 noiembrie 2021

𝐇𝐘𝐆𝐈𝐄𝐍𝐀𝐋𝐈𝐀 este principalul salon comercial din Spania și din întreaga Europă pentru
𝐢𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐢𝐚 𝐜𝐮𝐫𝐚𝐭𝐞𝐧𝐢𝐢 & 𝐢𝐠𝐢𝐞𝐧𝐢𝐢 - sunt așteptați profesioniștii din industria alimentară și
ospitalieră, sănătate, petrecerea timpului liber, educație, utilizatorii industriali și cei din
sectorul transporturilor & distribuției comerciale.
Cine❓ Ce❓
✔ Produse chimice pentru curățare generală, întreținere, haine și curățătorie chimică;
✔ Servicii, laboratoare, consultanți, instruire;
✔ Produse de combatere a dăunătorilor: fungicide, insecticide, capcane, repelenți,
sisteme de dezinfectare etc.;
✔ Echipamente de curățare interioară;
✔ Echipamente de curățare străzi și diverse spații exterioare;
✔ Echipamente pentru vehicule: curățătoare de covoare, autoservire etc.;
✔ Echipamente specializate: curățare in situ, platforme de ascensoare, sisteme de pulverizare cu spumă pentru curățare etc.;
✔ Echipamente de spălătorie și curățătorie chimică: mașini de spălat și călcat, sisteme
de uscare, echipamente de curățare umedă etc.;
✔ Piese de schimb și accesorii pentru mașini (perii, tampoane etc.);
✔ Produse de celuloză;
✔ Sisteme automate, uscătoare de mâini, dozatoare pentru produse chimice, hârtie
etc.;
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✔ Articole din pânză (șlefuitoare, bureți, diferite tipuri de mop etc.), din metal și plastic
(răzuitoare pentru ferestre, perii, mături etc.);
✔ Cărucioare, containere, coșuri de hârtie uzată și alte accesorii de curățare;
✔ Pungi de gunoi, folii de plastic, folii de aluminiu etc.;
✔ Dispozitive de măsurare și control (temperatură, umiditate, nivel de pH etc.);
✔ Îmbrăcăminte profesională și materiale de protecție, atât în general, cât și pentru
siguranța personală (măști, mănuși etc.).
🎯 Cum puteți beneficia de acest eveniment B2B?
✔ Vă puteți face publicitate prezentându-vă produsele și serviciile dvs.
✔ Realizați noi contacte de afaceri într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor și al timpului;
✔ Posibilitatea organizării întâlnirilor online cu companiile care vă interesează.
Acesta va fi un eveniment cu participare preponderent fizică, dar reprezentanții companiilor ce nu vor putea călători la Madrid, au oportunitatea de a participa online.
Prin intermediul Enterprise Europe Network evenimentul este 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭 pentru IMM-uri.
Înregistrare: https://hygienalia-fair-brokerage-event.b2match.io/
Termen limită de înscriere: până pe 9 noiembrie 2021.
🤗 Contact: een@tehnopol-is.ro.
* * * ---------------------- * * *
B2B Meet & Match @ FoodTechnology 2021 |eveniment hibrid|
01 – 02 decembrie 2021

FoodTechnology 2021 este un eveniment de cunoaștere și potrivire de afaceri
(Meet&Match) care conectează companii și institute de cercetare din industria alimentară.
Acest eveniment hibrid Meet & Match este organizat de Enterprise Europe Network și
are ca obiectiv principal să sprijine companiile și institutele de cercetare în găsirea unor
parteneri internaționali noi, pentru cooperare tehnică și / sau comercială. Întâlnirile vor
fi programate prin intermediul platformei web. Deoarece acesta este un eveniment hibrid, participanții pot alege dacă își planifică întâlnirile la fața locului sau online.
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În cadru FoodTechnology 2021, alimentația și tehnologia înaltă se reunesc cu scopul
de a ajuta industria alimentară în drumul său până în 2050.
În cele două zile ale evenimentului veți descoperi o gamă largă de soluții în următoarele
teme:
🍥 fabrica viitorului;
🍥 lanțuri alimentare durabile și transparente;
🍥 inovații în alimentație;
🍥 siguranța alimentară;
🍥 laboratorul alimentar.
De ce să participați?
Food Technology 2021 oferă profesioniștilor care lucrează în industria alimentară o
imagine de ansamblu completă a ultimelor inovații de înaltă tehnologie. Pentru ingineri, tehnicieni, manageri responsabili de procesele tehnice din fabrică, precum și
pentru tehnologii alimentari angajați în dezvoltarea produselor, managementul calității
și cercetare, Food Technology 2021 oferă o gamă largă de companii ce pot fi întâlnite
dar și posibilitatea urmăririi unor prelegeri interesante din cadrul programului conferinței.
Cum puteți beneficia de acest eveniment Meet & Match?
1. înregistrați-vă pe acest site https://foodtechnology2021.b2match.io/;
2⃣. publicați și prezentați participanților la eveniment, tehnologiile, proiectele, serviciile
sau nevoile dvs. de afaceri;
3⃣. inițiați și organizați întâlniri 1:1 on-site sau online (eveniment hibrid);
4⃣. generați potențiali clienți și întâlniți noi contacte într-un timp și într-un mod rentabil;
5⃣. rămâneți cu un pas înaintea concurenților dvs., fiind prezent și văzut la acest eveniment.
💶 Acest eveniment va fi hibrid. Prin intermediul Enterprise Europe Network evenimentul este cu 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭ă.
📝 Î𝐧𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐫𝐞: https://foodtechnology2021.b2match.io/
⏰ Termen limită de înscriere: până pe 2 decembrie 2021.
🤗 Contact: een@tehnopol-is.ro.

* * * ---------------------- * * *
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Oportunități de Afaceri și de Inovare
Prin intermediul bazei de date centralizate (POD - Partnering Opportunities Database), Rețeaua
Enterprise Europe Network pune la dispoziția societăților comerciale, institutelor de cercetări,
universităților și altor organizații profesionale și de afaceri diverse OFERTE / CERERI DE
OFERTE din domeniul afacerilor sau inovării / tehnologiilor inovatoare, oferind posibilitatea de
CĂUTARE ȘI IDENTIFICARE DE NOI PARTENERI.
Persoanele juridice din județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău și Vaslui interesate
să își promoveze oportunitățile de afaceri sau inovare, se pot adresa Centrului Enterprise
Europe Iași din cadrul Parcului Științific și Tehnologic „Tehnopolis” Iași, care oferă în mod
GRATUIT informații și sprijin.

OPORTUNITĂȚI DE INOVARE
TOSI20210823001
O echipă de cercetători sloveni a dezvoltat un dispozitiv pentru determinarea în situ a
permeabilității. Metoda este nedistructivă și neinvazivă, principalul avantaj al prezentei
invenții fiind capacitatea de a efectua măsurători experimentale pe materiale neextractabile. Măsurarea precisă și rapidă a permeabilității este crucială pentru multe aplicații
în domeniul produselor liofilizate (farmaceutice și industria alimentară), industria textilă, producătorii de materiale filtrante și cu membrană, fabricarea aditivă (imprimare
3D), implanturi osoase artificiale, producătorii de materiale compozite etc. Cercetătorii
caută parteneri care ar dori să adapteze prototipul dezvoltat la cerințe specifice și să
semneze acorduri de licențiere și / sau de cooperare în cercetare. https://bit.ly/3A7dJKz
TODE20210914001
O companie tip scale-up din nord-estul Germaniei a dezvoltat un pansament inovativ
de urgență bio-compatibil care poate opri rapid sângerarea și care permite un tratament de urmărire mai puțin traumatic. Agentul hemostatic cu acțiune rapidă pe bază
de minerale poate fi utilizat pentru multe aplicații medicale: prim ajutor în general,
medicamente pentru sportivi, practici generale, clinici și departamente de urgență, medicină militară ori chiar medicina veterinară. Compania orientată spre cercetare caută
parteneri de proiect pentru transferul de tehnologie, acordarea de licențe sau dezvoltarea avansată de produse pentru îngrijirea rănilor, bazate pe compozite speciale.
Cooperarea este posibilă în cadrul acordurilor de cooperare în domeniul cercetării, de
licențiere sau comercial cu asistență tehnică. https://bit.ly/2ZHzDHB
TOFR20210906001
Start-up francez fondat în 2020, cu expertiză în mecanismele biologice implicate în
vestibulopatiile periferice, dezvoltă soluții proprii împotriva lipsei echilibrului și a
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tulburărilor vestibulare. Firma oferă o platformă de ultimă generație pentru (i) evaluarea deficitelor posturo-locomotorii în îmbătrânire / bolilor neurodegenerative ale SNC
/ traumatismului cerebral / bolilor urechii interne; și (ii) identificarea originii celulare
sau moleculare ale afecțiunii. Platforma poate fi utilizată, printre altele, pentru a evalua
beneficiile unui compus asupra sindromului vestibular sau pentru a testa toxicitatea
urechii interne și pentru a identifica ținta și mecanismul său de acțiune. Compania este
interesată de colaborare tehnică sau de cercetare. https://bit.ly/3ousjd0
TRNL20210920001
O afacere de familie din Olanda ce dezvoltă și vinde consumabile magazinelor specializate în brânzeturi de mai bine de 100 de ani, dorește să-și facă gama de produse mai
durabilă. Folia lor de ambalare transparentă din PVC este utilizată pentru a acoperi și
păstra bucățile tăiate de brânză mai mult timp proaspete în magazin. Pentru această
folie, ei caută o alternativă durabilă, sigură din punct de vedere alimentar, în cadrul
unui acord comercial cu asistență tehnică. Au testat deja folie transparentă din PE, dar
aceasta s-a dovedit a insuficient de puternică pentru brânzeturile Gouda care au o
crustă robustă. De asemenea, folia PE nu s-a lipit la fel de bine de brânză ca și PVC-ul.
Această cerere face parte dintr-o provocare de inovare deschisă până pe 8 noiembrie
2021. https://bit.ly/2YaqtCL
TRNL20210824001
Un IMM olandez inovator și dezvoltator de produse TIC pentru sectorul educației, culturii și sănătății de mai bine de 25 de ani, datorită cererii tot mai mari de produse
destinate persoanelor cu dizabilități, dorește să dezvolte huse rezistente pentru tablete
care vor fi utilizate de persoanele cu dizabilități fizice și / sau psihice. Din acest motiv,
firma caută dezvoltatori și producători care au idei și concepte care pot fi utilizate.
Potențialul partener trebuie să fie capabil să dezvolte un prototip și, de asemenea, să
producă în număr mare. Se va furniza un acord de cooperare tehnică.
https://bit.ly/2Yi1UEc
TOKR20210817002
Un IMM coreean, cu sediul în Seul, este specializat în dezvoltarea energiei regenerabile.
Firma a inventat un nou tip de sistem de generare a energiei eoliene care utilizează
lame orizontale. Acest sistem poate genera de 4 ori mai multă putere decât VAWTurile (turbinele eoliene cu axă verticală; cele existente), utilizând doar 1/80 din spațiul
lor la costuri mai mici. Compania a identificat mai multe probleme în sistemul existent
de energie eoliană: utilizarea ineficientă a vântului; zgomot, vibrații, opoziție din partea
locuitorilor; erori frecvente; accidente cu păsările; fezabilitate economică scăzută. Firma
a reușit să abordeze fiecare dintre aceste probleme cu tehnologia lor. Această tehnologie se diferențiază de sistemul existent de energie eoliană - produsul este potrivit
pentru instalarea în centrul orașului, pe acoperișurile clădirilor sau chiar în locații îndepărtate. Părțile superioare și inferioare ale turnului pot fi utilizate pentru diverse funcții,
cum ar fi stații de încărcare EV (vehicule electrice), ferme inteligente, turnuri de transmisie a energiei - cu eficiență economică ridicată. Compania este interesată să aibă
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parteneriate internaționale în baza acordurilor de licență, a acordurilor financiare și a
acordurilor tip joint venture. https://bit.ly/3itOR9D
TOES20210910001
O companie spaniolă specializată în sustenabilitate, mediu, schimbări climatice și energie, a dezvoltat o soluție inovatoare pentru procesarea bateriilor cu litiu retrase de la
vehicule electrice (EV) în vederea fabricării sistemelor de stocare a energiei (EES). În
acest context, fondatorii IMM-ului au dezvoltat o nouă tehnologie care permite o utilizare mai eficientă a bateriilor EV retrase: acestea pot fi re-fabricate în ESS de înaltă
calitate, cu costuri reduse, fiabile, sigure și cu performanțe îmbunătățite. Compania finalizează ultimele etape de dezvoltare, iar soluția va ajunge pe piață la sfârșitul anului
2021. Se caută acorduri de cooperare tehnică, de cercetare, acorduri comerciale sau
altele adecvate. https://bit.ly/3A58zyK
TRKR20210818001
Un IMM coreean, specializat în dezvoltarea și fabricarea dispozitivelor medicale în special în domeniul stomatologiei, caută un partener care să aibă tehnologii complete Jet
Injector, care se mai numește și „injecție fără ac”. Un injector cu jet este un tip de dispozitiv cu seringă medicală de injectare utilizat pentru o metodă de administrare a
medicamentului cunoscută sub numele de injecție cu jet, în care un flux cu presiune
înaltă de lichid pătrunde în stratul exterior al pielii pentru a elibera medicamente către
țesuturile subiacente ale pielii, grăsime sau muscular. Compania dorește să introducă
și să utilizeze tehnologia cu propriile cunoștințe tehnice. Firma caută un parteneriat în
baza acordurilor de licență și a acordurilor comerciale cu asistență tehnică.
https://bit.ly/3otCgHn
TRIT20210906001
Un grup de companii italiene din sectorul mobilității electrice caută tehnologii de încărcare fără fir a vehiculelor. Această tehnologie poate depăși problema
infrastructurilor în mobilitatea electrică. Încărcarea fără fir va permite mașinilor electrice
să se conecteze la rețeaua electrică fără a utiliza conectori specifici. Va fi posibilă reîncărcarea mașinii de pe podelele garajului sau chiar și atunci când vehiculul este în
mișcare, datorită sistemelor speciale amplasate pe autostrăzi care permit încărcarea
fără fir a bateriilor, în timp ce vehiculul se deplasează pe drum. Compania italiană caută
furnizori de tehnologie care să îi ofere suportul necesar pentru implementarea tehnologiei în baza acordurilor de licență. Dacă tehnologia necesită asistență și servicii pentru
implementarea acesteia, colaborarea poate avea loc în baza acordurilor comerciale cu
asistență tehnică. În cazul în care dezvoltarea tehnologiei nu este finalizată, grupul de
companii italiene își pune la dispoziție know-how-ul pentru a finaliza dezvoltarea tehnologiei în baza acordurilor de cooperare tehnică. https://bit.ly/3uBqUC9
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OPORTUNITĂȚI DE AFACERI
BOLT20210925001
Firma din Lituania producătoare de băuturi răcoritoare și alcoolice caută distribuitori.
Compania este cel mai mare producător de băuturi răcoritoare din Lituania si produce
și băuturi alcoolice. Compania operează în Kaunas din 1993. În prezent, compania vinde
mai mult de o cincime la sută din toate băuturile răcoritoare necesare pentru piața
lituaniană. Firma dorește să distribuie pe întreaga piață europeană.
https://bit.ly/3mCNGGu
BOUA20210808002
Un producător ucrainean de colțuri de carton de protecție caută un acord de fabricație.
Compania ucraineană produce colțuri și benzi de protecție personalizate, conform cerințelor clienților. Această companie a fost fondată în 1998 și acum este specializată în
producția de colțuri de carton de protecție și benzi de carton lipite. Compania caută
parteneri de producție din orice domeniu de producție de mărfuri care au nevoie de
contractarea producției de colțuri de carton de protecție personalizate. Compania parteneră ar trebui să furnizeze toate informațiile detaliate despre produsul / produsele
necesare pentru ambalare. Compania va furniza o soluție de concept și o va modifica
după cerințele partenerului, dacă este necesar, va propune materiale și servicii necesare
pentru producție și calendarele de producție, în cele din urmă o va produce în termen
convenit și va propune detalii și opțiuni de livrare. https://bit.ly/3mytTYE
BRBE20210916001
Un IMM belgian caută furnizori sau producători care oferă lenjerii de pat organice pentru copii și adolescenți pentru a fi distribuite în magazinul său online. Magazinul online
este un start-up care oferă pături și huse de plapumă. De asemenea, compania dorește
să includă perne, prosoape de baie, carouri etc. în gama sa de produse. Se caută parteneri din UE care să furnizeze produsele de mai sus. Potențialii parteneri ar trebui să
aibă experiență în furnizarea de produse pentru lenjerie de pat de înaltă calitate, în
conformitate cu sistemul independent de testare și certificare al Asociației Internaționale pentru Cercetare și Testare în Domeniul Ecologiei Textilelor și Pielii (Oeko-Tex) sau
Standardului Global pentru Textile Organice (GOTS). https://bit.ly/3iC7Fnu
BRDK20210908001
Firmă din Danemarca specializată în producția de simulatoare de mișcare de mașină și
avion de înaltă calitate caută partener de externalizare pentru componente metalice.
Firma daneză dezvoltă și produce platforme de mișcare pentru a fi utilizate cu jocuri
de curse și simulare de zbor în numele clienților de top din industria jocurilor. Firma
caută un partener pentru a externaliza producerea tuturor pieselor metalice legate de
platformă, cu abilități de a gestiona procese automatizate, toleranțe mici, procese tratate termic și acoperire cu pulbere la o înaltă calitate. Potențialul partener trebuie să
asigure producția de precizie la un nivel ridicat de calitate a tuturor pieselor metalice
pentru unitățile de consolă. Partenerul preferat are o configurație de producție cu
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capacitatea de a manipula tuburi dure, plăci de tablă, procese de îndoire, instalarea
inserțiilor și niturilor pop. Pentru aceasta, este necesară prelucrarea prin tăiere cu laser
sau prin prelucrare prin control numeric computerizat (CNC). Partenerul trebuie să
poată lucra cu toleranțe de până la 0,1 mm. Precizia extremă este o necesitate, deoarece toate piesele trebuie să se potrivească strâns. În plus, toate piesele trebuie să fie
tratate termic pentru a asigura o calitate ridicată înainte de acoperirea cu pulbere necesară în conformitate cu alte specificații. https://bit.ly/3uN5a6o
BRCN20210909001
O companie chineză caută furnizor european de sticlă arhitecturală. Compania chineză
a fost înființată în 2005 și este un producător profesionist de sticlă și furnizor de soluții
de sticlă și aluminiu. Compania chineză caută să achiziționeze de pe piața europeană
sticlă float transparentă de masă, sticlă flotată colorată și sticlă reflectorizantă utilizată
în industria arhitecturală. https://bit.ly/3Ajcnwq
BOUA20210907003
O companie ucraineană specializată în producția de textile pentru casă și textile pentru
HoReCa caută distribuitori și agenți comerciali în țările UE. Produce perdele, fețe de
masă, alergare de masă, șervețele și covoare, perne decorative, mici textile de bucătărie, accesorii pentru lenjerie de pat și cuverturi de pat. Compania caută parteneri pentru
a stabili servicii de distribuție sau acorduri de fabricație. https://bit.ly/2YvNrEZ
BOFR20210831002
Firmă din Franța specializată în producția de filme și tuburi multistrat prin extrudare
suflată oferă acorduri de fabricație sau externalizare. Compania franceză este un IMM
independent specializat în producția de tuburi și filme multistrat prin co-extrudare suflată și este situat în centrul Franței, la 100 km de Lyon. Dezvoltă și produce o gamă
largă de filme din PE (polietilenă) pentru ambalare, cu o gamă largă de caracteristici,
destinate piețelor alimentare, cosmetice farmaceutice și industriale.
https://bit.ly/3afEX77
BOLT20210909001
O companie lituaniană care produce produse alimentare (gustări cu nuci, fructe uscate
acoperite, unt de nuci, amestecuri de semințe și toppinguri) caută distribuitori. Compania lituaniană activează în producția, comerțul cu ridicata, comerțul și ambalarea
diverselor produse alimentare (nuci, fructe uscate, gustări, nuci), cofetărie, aditivi alimentari, condimente. Poate oferi produse alimentare convenționale și organice.
Compania caută parteneri de distribuție, oferind, de asemenea, producția de etichete.
https://bit.ly/3DelQH0
BOUA20210920001
O companie ucraineană oferă servicii pentru prelucrarea și fabricarea produselor metalice pe baza contractului de externalizare și / sau de fabricație. Compania ucraineană
a fost fondată în 2005 la Kiev și a fost inițial orientată spre producerea articolelor din
metal. În prezent, activitatea companiei presupune producția de structuri metalice
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pentru construcții, publicitate, comerț cu amănuntul și mobilier metalic pentru site-uri
industriale. Compania creează toate condițiile pentru actualizarea bazei sale tehnologice și tehnice, ceea ce îi permite să ocupe o poziție de lider pe piața internă. Aceștia
sunt unul dintre cei mai mari furnizori externi de lucrări metalice din Ucraina. Firma își
oferă serviciile de producție. https://bit.ly/3uOSADO
BOLT20210928001
O companie lituaniană care dezvoltă și vinde îngrășăminte microbiologice pentru
plante agricole caută distribuitori. Compania din Lituania dezvoltă și comercializează
preparate microbiologice (îngrășăminte microbiologice) pentru plante agricole (cereale, leguminoase, culturi industriale, legume) care sunt utilizate și pentru
îmbunătățirea eficienței îngrășămintelor. Compania caută distribuitori pentru aceste
produse. https://bit.ly/2YrnUw8
Comisia Europeană și persoanele care acționează în numele Comisiei Europene nu
sunt responsabile pentru modul în care poate fi utilizată informația conținută în
acest E-buletin.
Punctele de vedere din aceasta publicație aparțin autorilor și nu reflectă în mod
necesar politicile Comisiei Europene.
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